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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 
 4 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, na sala de multimídia do CCH, às oito horas 5 

e cinquenta e cinco minutos, realizou-se a ducentésima décima sexta reunião ordinária do Conselho 6 

Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 7 

seguintes presenças: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor,  que presidiu a reunião; Profª. Teresa de Jesus 8 

Peixoto Faria – Vice-Reitora; Profª. Valdirene Moreira Gomes– Representando a Pró-Reitora de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Marina Satika Suziki – Pró-Reitora de Graduação; Profª.  Ana Bárbara 10 

S. Rodrigues -  Representando o Pró-Reitor de Extensão;  Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor 11 

do CCTA;  Profª.  Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof.  Rodrigo Tavares Nogueira 12 

– Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH;  Sr. Pedro Cesar da Costa Soares – 13 

Diretor da DGA; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior - Representante dos Chefes de Laboratórios do 14 

CCTA;  Prof. Alexandre Pio Viana - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA;  Profª. 15 

Daniela Barros de Oliveira - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Milton 16 

Masahiko Kanashiro - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Jorge Hernandez 17 

Fernandez - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Anna Okorokova Façanha - 18 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB;  Prof. Rodrigo Rodrigues de Oliveira –  19 

Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Herval Ramos Paes - Representante 20 

dos Chefes de Laboratórios do CCT;  Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe - Representante dos Chefes 21 

de Laboratórios do CCT; Profª. Jacqueline Magalhães R. Cortes  - Representante dos Chefes de 22 

Laboratórios do CCT; Prof. Marlon Gomes Ney -  Representante  dos Chefes de Laboratórios do CCH; 23 

Profª. Luciane Soares da Silva – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Carlos 24 

Eduardo Batista de Sousa -  Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH;  Profª. Eliana Crispim 25 

Luquetti - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Roberto Dutra Torres Jr. - 26 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Messias Gonzaga Pereira - Representante dos 27 

Docentes Titulares do CCTA;  Profª Olga Lima Tavares Machado – Representante suplente dos 28 

Docentes Titulares do CBB; Prof. Ruben Sanchez Rodrigues - Representante dos Docentes Titulares do 29 

CCT;  Prof. Claudio Roberto Marciano - Representante dos Docentes Associados do CCTA;  Prof. 30 

Enrique Medina -Acosta - Represente dos Docentes Associados do CBB; Prof. Juraci Aparecido 31 

Sampaio - Representante dos Docentes Associados do CCT; Profª. Verusca Moss S. dos Reis – 32 

Representante suplente dos Docentes Associados do CCH;  Srª Rivea Cristina Custódio Rodrigues – 33 

Representante dos Técnicos-Administrativos do CBB; Sr. Luiz Carlos Pires - Representante dos 34 

Técnicos-Administrativos do CCH; Sr. Luan B. da Silva Bezerra -  Representante Discente da Pós-35 

Graduação; Convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – Chefe de Gabinete;   Srª.  Tânia Virgínia de 36 

Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-Informes; 2- Aprovação das atas da 37 

214ª, 215ª  reuniões do CONSUNI;  3- Homologação de “ad referendum” ref. a afastamentos do país 38 
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para realização de estágio sênior/pós-doutorado dos professores: Paulo César de Almeida Maia, Gerson 39 

Tavares do Carmo e Renato Augusto da Matta;  4 – Substituição do Coordenador de Extensão do CBB 40 

pelo período de três meses;  5 – Termo de Cooperação com a Polícia Militar;  6 – 41 

Enquadramentos/Progressões; 7 – LOA; 8 – Situação da Universidade. O Reitor agradeceu a presença 42 

de todos e iniciou a reunião às oito horas e cinquenta minutos com os informes. Informou que na semana 43 

passada participou do Fórum da ABRUEM e destacou a experiência da Universidade Estadual de Goiás 44 

que está começando a fazer uso dos recursos do PROAP por meio de edital interno, ao invés de fazer os 45 

gastos pelo setor de compras da universidade. Disse que é um projeto piloto que irão acompanhar de 46 

perto com a perspectiva de aplicar também na UENF, com o objetivo de facilitar o uso dos  recursos do 47 

PROAP. Continuou apresentando o problema das dívidas de tributos federais no CNPJ da UENF, no 48 

valor de vinte e nove mil reais, valor esse que estão tento dificuldades de fazer com que o governo do 49 

estado pague, com isso acarretando problemas na liberação de recursos federais. Disse que também 50 

estão discutindo na SECTDS a questão dos recursos para o auxílio cotas, que são insuficientes e 51 

terminam agora em junho e que o máximo que conseguiram até agora foi a antecipação do orçamento e 52 

não a suplementação. Informou também, sobre a dificuldade com o pagamento do seguro dos 53 

estudantes, que no ano passado foi pago com o recurso recebido da ALERJ, mas que este ano ainda não 54 

houve aporte e que já estão descobertos. Com relação aos concursos que estão em andamento desde dois 55 

mil e quinze, não conseguiram publicações no DOERJ para dar prosseguimento e agora surgiu uma 56 

nova determinação que afeta não só os concursos, mas também as progressões. Há agora a determinação 57 

de que haja um parecer da PGE. Esclareceu que iremos acrescentar o parecer da nossa ASJUR, e enviar 58 

diretamente à Casa Civil, embora a própria Casa Civil possa pedir o parecer da PGE. Acrescentou que 59 

com relação aos concursos não deveria haver problemas, pois há parecer da PGE que diz que na área de 60 

educação pode haver reposição, mas independente disso tem havido complicações nas publicações. 61 

Esclareceu que quando as matérias são enviadas para publicação elas têm um prazo de validade que 62 

expira e com isso tem que ser reenviada. Informou que em uma situação dessas o pessoal da Casa Civil 63 

publicou um edital de concurso nosso com várias vagas, e que no dia seguinte recebeu a informação de 64 

que a reitoria deveria enviar uma matéria para publicação com o cancelamento do edital, mas que não o 65 

fizeram e diante disso foram surpreendidos com uma publicação de cancelamento em nome do reitor. 66 

Afirmou que o pedido de cancelamento não partiu da reitoria e que está buscando a reparação desse 67 

ataque a autonomia universitária. Disse que outro assunto que está preocupando é a Fertymar, pois 68 

conseguiram que fizessem um pagamento de duzentos mil em fevereiro e que a partir disso seria feito 69 

um pagamento mensal, no entanto já se passaram três meses e nada mais foi pago. Diante disso, a 70 

empresa comunicou que a partir de primeiro de junho colocaria o seu pessoal de aviso prévio, mas com 71 

a intervenção do Chefe de Gabinete e do Prefeito do campus com a Fertymar, conseguiram que o 72 

pessoal não fosse colocado de aviso prévio, embora a empresa alegue não ter condições financeiras de 73 

pagar os salários. Disse que na semana passada tiveram a informação do pagamento de uma fatura de 74 

cinquenta e três mil reais, o que é bastante aquém da expectativa que tinham, já que o montante da 75 
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dívida chega perto dos cinco milhões de reais. Informou, ainda,  que participou de duas reuniões entre os 76 

reitores das universidades com o governador. Disse que o governador se comprometeu que a partir de 77 

junho as universidades seriam tratadas como educação, com o pagamento dos salários de junho junto 78 

com o do pessoal da educação. Continuou informando que estão organizando o congresso de IC e pós-79 

graduação para julho e que havia um projeto de quinze mil reais aprovado na FAPERJ para isso, mas o 80 

recurso não foi liberado e que a organização está sendo feita  com recurso zero. Informou que participou 81 

de reunião na faculdade de medicina com o novo diretor e entre outras coisas solicitaram o auxílio na 82 

montagem da CIPA da UENF. Com relação ao restaurante universitário, informou que o contrato foi 83 

assinado e que o valor das refeições para os servidores será de treze reais, mas que houve acordo de nos 84 

primeiros seis meses do contrato cobrarem dez reais. Disse achar difícil iniciarem o funcionamento 85 

ainda nesse semestre, pois existem obras a serem realizadas e com isso o atendimento no início do 86 

segundo semestre de dois mil e dezessete. Informou também que começa hoje o bazar do SINTUPERJ 87 

que vai até domingo e convida a todos para participarem. O Reitor passou para o segundo ponto da 88 

pauta - Aprovação das atas da 214ª, 215ª  reuniões do CONSUNI. Perguntou se poderia colocar para 89 

apreciação em conjunto. Os conselheiros aprovam as duas atas com seis abstenções. O Reitor passou 90 

para o terceiro item da pauta: Homologação de “ad referendum” ref. a afastamentos do país para 91 

realização de estágio sênior/pós-doutorado. Disse que houve uma alteração no período de afastamento 92 

do Prof. Renato da Matta, saindo em dez de julho e retornando no dia doze de outubro de dois mil e 93 

dezessete. Perguntou se poderia colocar em bloco a apreciação dos afastamentos dos professores Paulo 94 

César de Almeida Maia, Gerson Tavares do Carmo e Renato Augusto da Matta. O Prof. Enrique Medina 95 

questiona a relatoria, pois o relator se declara incapacitado para tal. Os conselheiros discutem o assunto. 96 

Em face dos questionamentos levantados em relação a relatoria do afastamento do Prof. Paulo Maia, o 97 

Reitor colocou para apreciação os afastamentos dos professores Gerson Tavares e Renato da Matta, para 98 

depois colocar em apreciação o afastamento do Prof. Paulo Maia. Os conselheiros aprovam os 99 

afastamentos dos professores Gerson e Renato por unanimidade. Após ampla discussão quanto ao 100 

afastamento do  Prof. Paulo Maia, o Reitor disse ter ficado claro que em todas as etapas do processo, 101 

desde os Laboratórios, devem ficar claras a importância e a relevância dos afastamentos, bem como 102 

observar os pareceres com suas observações e ressalvas, concluindo que os questionamentos do Prof. 103 

Enrique Medina são pertinentes. Pediu que os questionamentos fossem levados ao conhecimento dos 104 

Conselhos dos Centros e da PROPPG, assim como dos Laboratórios, porém, opina que não haveria 105 

óbice à aprovação, pois embora o relator na Câmara de Pós-Graduação afirme não ser especialista na 106 

área de atuação do candidato, pode avaliar os aspectos de mérito do solicitante, e que a aprovação no 107 

Laboratório e Centro do interessado sugerem a pertinência do projeto.  Não havendo mais manifestações 108 

e feita a ressalva, o Reitor colocou em votação o afastamento do Prof. Paulo Maia. Aprovado com um 109 

voto contrário e quatro abstenções. O Reitor passou ao quarto item da pauta: Substituição do 110 

Coordenador de Extensão do CBB pelo período de três meses. O Reitor esclareceu que o 111 

Coordenador de Extensão do CBB é o Prof. Renato da Matta, que acabou de ter seu afastamento 112 
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aprovado, e que o professor solicitou sua substituição pró-tempore e não a perda de mandato e que o 113 

CONCEN encaminhou o assunto ao CONSUNU, em face do regimento ser omisso em relação a esse 114 

pleito. O Prof. Manuel Vasquez disse que não existe regimento omisso e o Prof. Enrique Medina 115 

concorda dizendo que o regimento diz que trinta dias já é vacância e tem que haver outra eleição sem 116 

necessidade de parecer jurídico. O Prof. Rodrigo Nogueira disse que entendeu que o Prof. Renato quer 117 

continuar no cargo após o seu retorno, pleiteando indicar alguém para substituí-lo, mas que isso não é 118 

possível. Disse que o CBB deverá colocar um pró-tempore enquanto não elege outro Coordenador. A 119 

Profª Kátia esclareceu que o Centro  não encaminhou  positivamente a essa solicitação, pois entendeu 120 

que o regimento é omisso no caso em questão, a situação de saída para estágio sênior deveria estar 121 

coberto no regimento, estabelecendo  claramente o que é vacância interna. Após a discussão do assunto 122 

pelos conselheiros o Reitor entendeu que as falas apontam para o entendimento de que três meses fora 123 

do cargo caracteriza vacância e que o CBB deverá indicar um Coordenador pró-tempore e realizar 124 

eleições. Colocou em votação este entendimento do Conselho.  Aprovado com três abstenções. O Reitor 125 

passou para o quinto item da pauta: Termo de Cooperação com a Polícia Militar. O Reitor esclareceu 126 

que o documento ainda não foi apresentado a PM, mas que foi elaborado a partir de um diálogo com o 127 

Comando da PM e o debate realizado no ultimo CONSUNI, quando os conselheiros fizeram uma série 128 

de observações  que balizaram a reitoria. O Reitor colocou em discussão a versão encaminhada para este 129 

CONSUNI, visando apresentar a PM a versão aprovada hoje, dizendo que, caso o comando da PM 130 

sugira alterações o assunto voltará à pauta para nova discussão. Após ampla discussão, o Reitor colocou 131 

em votação algumas observações apontadas pelos conselheiros: 1) O prazo de três anos do convênio será 132 

mantido ou alterado -  Aprovado o prazo de três anos com seis votos contrários. 2) Criação de um 133 

comitê de acompanhamento do convênio – Aprovado com quatro votos contrários e duas abstenções. 3) 134 

O comitê deverá constar do convênio e será formado por membros da UENF e a PM – 11 votos 135 

favoráveis; O Comitê deverá ser interno e não constar do convênio – 13 votos favoráveis e duas 136 

abstenções. O Reitor solicitou inversão do ponto de pauta para discutir a LOA como sexto item. 137 

Aprovado. Informou que a proposta para LOA 2018 repete a de 2017, fazendo uma atualização 138 

monetária. Disse que recebeu proposta de alteração, mas que ainda não está incorporada e pergunta se 139 

alguém mais teria alteração a propor. A Profª Kátia disse que a LOA não foi discutida no seu Centro.  O 140 

Reitor informou que o prazo para inserir os valores no sistema vai até o dia vinte e seis de junho. O 141 

Reitor sugeriu um CONSUNI extraordinário para tratar da LOA no dia 22 de junho. Aprovado. O Reitor 142 

retira da pauta o item 8 – Situação da Universidade, que será discutido junto com o orçamento em 143 

reunião extraordinária. e disse que o item sobre Enquadramento e progressões já foi tratado nos 144 

informes, quando mencionou sobre as novas determinações da Secretaria de Fazenda. Nada mais 145 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às doze horas e dez minutos. 146 

              147 

           Prof. Luis Passoni                                                     Tânia Virgínia de Souza e Silva 148 
                   Reitor                                                                           Secretária ad hoc 149 


